
05 de Fevereiro de 2020

Conra os resultados das apresentações e avaliações 
das novas mutações e raças apresentadas às 
comissões técnicas da OMJ – Ordem Mundial de 
Juízes, durante o Mundial de Ornitologia da COM – 
Confederação Ornitológica Mundial, em Matosinhos, 
Portugal, em janeiro de 2020.

NOVAS MUTAÇÕES E RAÇAS
Aprovados
SALENTINO, canário de por te leve, pena lisa, 
reconhecimento solicitado pela Itália. Aprovado 
denitivamente com nomenclatura a ser atribuída.

SLAVUJAR ,   canário de canto da Romênia, 
reconhecimento solicitado em conjunto pela Romênia e 
Sérvia. Aprovado denitivamente com nomenclatura a 
ser atribuída.
https://www.youtube.com/watch?v=WGH20cgLABQ
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HÚNGARO DILUÍDO, diamante gould, reconhecimento 
sol ic i tado pela Hungr ia.  Mutação Aprovada 
denitivamente com nomenclatura a ser atribuída.

AMADINE DE CABEÇA VERMELHA 
(Amadina erythrocephala)
Reconhecimento proposto pela OMJ nas mutações 
Canela, Cinza, Pastel e Cabeça Amarela que já possuem 
standard. Nomenclatura a ser atribuída.

BAVETE DIAMANTE (Poephila cincta), mutação cinza. 
Reconhecimento proposto pelo OMJ, já existe um 
standard. Nomenclatura a ser atribuída.
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Admitidos para 3ª passagem
BENACUS, canário de por te leve, pena frisada, 
reconhecimento solicitado pela Itália. As aves 
obtiveram a pontuação mínima exigida no segundo ano, 
portanto, o procedimento para esta nova raça foi 
admitido para o terceiro e último teste no próximo ano.

LONDON FANCY, canário de porte leve, pena lisa, 
reconhecimento solicitado pela Grã-Bretanha. As aves 
obtiveram a pontuação mínima exigida no segundo ano, 
portanto, o procedimento para esta nova raça foi 
admitido para o terceiro e último teste no próximo ano.

Admitidos para 2ª passagem
RASMI PERSA, canário de por te, pena l isa, 
reconhecimento solicitado pelo Irã. As aves obtiveram a 
pontuação mínima exigida no primeiro ano, portanto, o 
procedimento para esta nova raça foi admitido para o 
segundo ano do processo de aprovação.

Solicitação de mais informações
NEGRO PÉROLA, canário de cor, reconhecimento 
solicitado pela Itália. Após análise das aves 
apresentadas pelos experts OMJ, a COM Itália foi 
aconselhada a enviar uma nova solicitação com um 
novo standard relativo a essa mutação com resultados 
de acasalamentos e novas fotos até 30 de junho de 
2021, para que possam ser estudados no congresso 
técnico de 2022.

Créditos amandine:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Redheaded_nch%
2C_Amadina_erythrocephala%2C_at_Kgalagadi_Transfrontier_Park%2C_
Northern_Cape%2C_South_Africa_%2836045070186%29.jpg

Credito bavete
https://www.ickr.com/photos/129013862@N04/26149742077/2/2
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